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 منطقة عجمان التعليمية

 مؤسسة الحكمة التعليمية 
 قسم االبتدائية العليا بنين

 

 املادة اللغة العربية 

 ...........                                                    ......................................................... /اسم الطالب 

 )     (الصف اخلامس    شعبة   

 فريق اللغة العربية
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                                                                       للصف الخامس ( األصدقاءمسرحية ) ورقة عمل                             

- : اقرأ ثم أجب ( األصدقاءمسرحية : ) درس من 

 منرح ونضحك وقتنا أالحظ أنكم معي دائما يف املدرسة ال ترتكوني وحيدا فمعظم ( سعادة خفية )سلطان يف 

 . طبعا حنن أصدقاء أليس كذلك ولك عندي مفاجأة اليوم  -:أمحد 

 .فغر كل من سيف ومنصور فمه تعجبا فهم مل يعدوا شيئًا معاً

 هي هذه املفاجأة إذن ؟وقال سيف لنفسه ما  

 : بقة ثم استخرج منها ما يلي الساالفقرة  اقرأ ـ 1

 حوارًا خارجيًا........................................ 

  حوارًا داخليًا:  .......................................... 

 أسلوب نفي............................................... 

 م أسلوب استفها............................................ 

  كلمة هبا مهزة متوسطة........................................... 

 ..............:  ( فتح ) مرادف كلمة   ...........: (  احلزن) ضد كلمة ـ 2    

 ؟ األصدقاء ادخال السرور إىل سلطان  كيف استطاع ـ   3   

............................................................... 

 ؟ ما هي عناصر املسرحية  ـ 4   

.............................................................. 

 ما هي املفاجأة اليت أعدها أمحد لسلطان ؟ -5

.............................................................. 

 منطقة عجمان التعليمية

 مؤسسة الحكمة التعليمية 
 قسم االبتدائية العليا بنين

 

 دمحم رفعت الصباغ/ أ 

 ......................................... -:الامس 

 ( )                  اخلامسالصف 
 

 
 

املسلم عال اهلمة 
 اليرضى دون القمة
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 ورقة عمل عن اجلمل االمسية والفعلية
 

 :ميّز اجلمل االمسية من اجلمل الفعلية فيما يأتي

 نوع اجلملة                                   اجلمل                 

 . الطّالبُ املهذّبٌ حمبوبٌ بني النّاس -

 . كتبتُ واجباتي  -

 . ئي يف تنظيف الصّفّساعدتُ أصدقا -

 . العلمُ نورٌ و اجلّهلُ ظالم -

 . قدّمتُ ألمي هديّة ً مجيلة ً -

 . أذهب مع أبي للصالة يف املسجد دائماً -

 . الصّديقُ وقت الضّيق -

 .ادرسْ جبدّ و نشاط -

  املبتدأ          اخلرب                    :حدّد املبتدأ و اخلرب يف اجلمل السابقة -

 . جلوُّ لطيفٌا -

 . االمتحان ُ سهلٌ -

 . الكتابُ مرتّبٌ -

 . القصّة ُ مسلّية ٌ -

 . األم ّ ُ حنونٌ -

 . األبُ عطوفٌ -

 منطقة عجمان التعليمية

 مؤسسة الحكمة التعليمية 
 قسم االبتدائية العليا بنين

 

 ......................................... -:الامس 

 ( )                  اخلامسالصف 
 

 
 

 دمحم رفعت الصباغ/ أ 

 أنا طالب احلكمة
 أحب مدرستي
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 : ضع خطّاً حتت املبتدأ و خطّني حتت اخلرب فيما يأتي

 .املعلّم خملصٌ*

 .اهلواء ُ متجدّدٌ*

 .التّاجرُ أمنيٌ*

 .الشجرة ُ مثمرة ٌ*

 :ملناسبصلِ املبتدأ باخلرب ا-  

 غزيرٌ                     الوطنُ -

 سريعٌ                  املصباحُ -

 سكينة ٌ                  املطرُ  -

 .منريٌ                 احلصانُ  -

 :أخرب عن كل مبتدأ ممّا يأتي خبرب مناسبّ -3

 ...................الشمسُ* 

 ...................الطفلُ * 

 ...................... .القصّة ُ* 

 ..................املدرسة ُ* 

 : بَيِّن الوظيفة النحوية للكلمات اليت حتتها خط( 9س

 .................................................. واسِعٌالبيتُ  . أ

 ......................................... املُتسابِقُ باجلائزةِ الكربى فازَ . ب

 .............................................خلفَ الفأرِ جيري القِطُّ . ت

 دمحم رفعت الصباغ/ أ  ................................................. سَهْلٌاالمتحانُ  . ث

 أنا طالب احلكمة
 أحب مدرستي
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 الضمائر ورقة عمل عن 

 .بني الضمائر املتصلة واملنفصلة ، -

هدنا فيه أنواعاً خمتلفة من السيارات، وكان بعضها قدميا يف زرتُ مَعْرِضَ السياراتِ، أنا وبعضُ أصدقائي، فشا

الفٍ وتسعمئةٍ وثالثني، حيثُ  0931وقد شدَّ اهتمامُ الناسِ سيارةٌ تعودُ يف صنعها إىل عام . الصُّنع، واآلخرُ حديثا

اءِ سيارةٍ متواضعةٍ، ال تَتََْرُكُنا وقفوا أَمامَها، وكأهنم ال يرغبون يف االبتعاد عنها، ثم غادرْنا املَعِْرضَ وحنن حنلم باقتن

 .على قارعةِ الشارعِ، أو تُضُطَرُّنا إىل دَفَْعِها إىل مسافةٍ أبعدَ من بيوتنا

...........................................................................................:احلل

...............................................................................................

......................................................................................... 

 هل أعددتَ دروسَك؟: واملثنى ومجع الذكور ومجع اإلناث( أنتِ )املؤنثة : خاطب بالعبارة التالية  -2
................................................. 

................................................. 

................................................ 

 .،، واذكر نوع الضمري الذي حتتويه كل مجلة(يف املاضي)حول اجلمل االمسية التالية إىل مجل ماضوية  -3

 ...............................أنا احرتم املواعيد  -0

 ....................................حنن هنتم بالصحة  -2

 ................................أنت تقودين السيارة حبذر  -3

 ............................أنت جتيد العزف على البيانو  -4

 منطقة عجمان التعليمية

 مؤسسة الحكمة التعليمية 
 قسم االبتدائية العليا بنين

 

 ......................................... -:الامس 

 ( )                  اخلامس    الصف
 

 
 

 دمحم رفعت الصباغ/ أ 
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 .................................أنتم تعملون جهدكم   -5

 ................................آلثار هن يزرن ا -6

 ......................هم حيضرون أساس العمارة ويبنوهنا  -7

  ................................أنتما تزوران املرضى  -8

 :اجعل كل ضمري من ضمائر الرفع التالية فاعالً يف مجلة مفيدة  -4

 .ت املتكلم           

 . ألف االثنني          

 .واو اجلماعة           

 .نون النسوة           

 .ياء املخاطبة           

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 دمحم رفعت الصباغ/ أ 

 أنا طالب احلكمة
 أحب مدرستي

https://seraj-uae.com/file/7443/


7 

 

 

 
 

 م  2017/  2016امتحان في مادة اللغة العربية

 

 ...............الشعبة ...........................................................    -:االسم         

 

 :رقوو  فهم امل/أواًل   

يف يوٍم قارٍس من أأايم الش تاء،اختبأأ عصفوران يف جشرٍة،فرأأاي صيادًا متنقاًل بني الأجشار،فقال 

ا نَّ هذا الرجل  مسكني ضعيف أأراه متأأملًا من شدة الربد وغري واجد :العصفور الصغري لرفيقه

ًا ،فقال أأراه جمروح القلب مرجتفًا خائف:مأأوى ،فأأجابه الكبري،وكيف عرفت أأنه ضعيف؟فقال

لقد اصطاد ببندقيته كثريًا من الطيور،وذحب بسكينه عصافري كثرية،فال تنظر ا ىل ضعفه : الكبري

 .ورعش ته،بل انظر ا ىل يده اليت تزنع ريش الطيور من أأجنحهتا قبل وضعها يف القفص

************************************** 

  اخرت اإلجابة الصحيحة: 

  كان الصياد موجتفًا بسبب - أ

 (سعادته بصيد الكثري         –احلزن على الطيور          –الربد الرقارس           –ضعفه الشديد ) 

 كالم العصفور الصغري يدل على أنه  - ب

 (ذكي  –                             خمدوع  –                         حزين  –                        خائف ) 

 ة الصياد يف هذه الرقص - ت

 (يأكل العصافري  –      يصطاد العصافري  –                  يبيع العصافري  –             يوبي العصافري ) 

 تتحدث الرقصة عن - ث

 (الربد الرقارس  –        العطف على الضعيف  –           ذكا  عصفور   -           كذب الصياد    )  

 مجع الرقلب   ..................: 

 مأوى موادف ................: 

 فود العصافريمو                        :................  مضاد الصغري................: 

 

 منطقة عجمان التعليمية

 مؤسسة الحكمة التعليمية 
 قسم االبتدائية العليا بنين

 

 ......................................... -:الامس 

 ( )                  امسصف اخلال
 

 
 

 دمحم رفعت الصباغ/ أ 
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  هات مجلة على منط اجلملة التالية: 

 ال تنظو إىل ضعفه بل انظو إىل يده اليت تنزع الويش         

 ..........................................بل ............................ ال             

 و ...................  من عالمات الرتقيم الواردة يف الرقطعة.......................... 

  ب " مبا يناسبها من عبارات اجملموعة " أ " صل كل عبارة من عبارات اجملموعة:" 

 (ب )                                           (                                   أ )                   

 أسلوب نهي)      (                      إنَّ هذا الوجل مسكني ضعيف                     -1

 أسلوب أمو)      (                      كيف عوفت أنه ضعيف                                 -2

 أسلوب توكيد)      (                                                 ال تنظو إىل ضعفه ورعشته   -3

 أسلوب استفهام)      (                     انظو إىل يده اليت تنزع الويش                    -4

************************************* 

 الرقواعد / ثانيًا 

  اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني الرقوسني: 

 ( .أمو  -مضارع  –ماٍض ) يذاكو فعل .                        يذاكو التلميذ الدرس  -أ

 ( .أمو  -مضارع  -ماٍض ) احرتم فعل .           احرتم والديك تنل رضا اهلل  -ب

 ( .مضاف إليه  –فاعل  –خرب املبتدأ  –مبتدأ ) ما حتته خط   .          حلديرقة متفتحة ا أزهار -ت

 ( .فاعل  –فعل ماٍض  –خرب املبتدأ  –مبتدأ ) ما حتته خط .          يف عمله  خملصالعامل  -ث

************************** 

 -  حول اجلمل الفعلية التالية إىل مجل امسية: 

.                                         تشوق الشمس صباحًا  –أ 

....................................................... 

.             يذهب الناس إىل أعماهلم فوحني  –ب 

........................................................... 

 

 دمحم رفعت الصباغ/ أ 
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 -  أكمل الفواغ باسم اإلشارة املناسب من الشكل املرقابل                             : 

 .                                                                   كتاب نافع .... ............. -أ  

 .                                    فالحان خملصان ................  -ب  

 .   عمال نشيطون .................  -ت  

                                    

 - املناسب مما بني الرقوسني  ضع مكان النرقط الضمري: 

 (هم  –أنتما  –هما .        ) تعدان جملة الفصل ...............  -أ  

 (هم  –أنتم  –هنَّ .   ) يشرتكون يف جملة الفصل .............  -ب  

 (أنتم  –أنَت  –أنا .   ) َأكتب قصًة يف جملة املدرسة .............  -ت  

 

 

 

 

 

 

 

 :أكمل الفواغ بالكلمات اليت تسمعها من املعلم :   اإلمال/ رابعًا   

  (اللؤأل  -اللؤلؤ -الألأل  .    ) من البحو.................. نستخوج 

  (الساأق  –السا ق  –السائق ) السيارة بسوعة كبرية   ..........  يرقود 

  ...............  (تفاؤل –تفائل  –تفا ل )  الطالب بالنجاح 

  (مملوئة  –مملو ة  –مملوؤة ) بالكتب   ..........   ....مكتبتنا 

 

 

 

 

 

 هؤال 

 هاتان

 هذا

 هذان

 دمحم رفعت الصباغ/ أ 

 أنا طالب احلكمة
 متفوقطالب 
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 مع متنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح

 

أكتب رسالة ودية ألخيك املسافو تهنئه فيها بتخوجه من : التعبري / ثالثًا 

 .  اجلامعة موضًحا  عناصو الوسالة 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................ 

................................ 

  ............................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

................................................................ 

 دمحم رفعت الصباغ/ أ 
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 م  2017/  2016في مادة اللغة العربية امتحان
   

  ..............الشعبة ...........................................................    -:االسم        

  

 (املعارف األدبية ــ النص النثوي : )السؤال األول  

 :أ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة اليت تليه ــ اقو

 ,تحد ةإنه رئيس دولة اإلمارات العربية الم, هو نجم ال يخبو ضوءه 

 والده الشيخ زايد مؤسس,صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

 .صاحب اليد البيضاء والقلب الدفاق,االتحاد 

 ,وفيها تلقى تعليمه األساسي , 1948ولد الشيخ خليفة في مدينة العين سنة 

 لديه العديد من المبادرات اإلنسانية التي سطرها التاريخ,وهو أكبر إخوانه 

 .ويشهد على ذلك العالم كله ,جبينه على 

 :ومن أبرز مبادراته المحلية التنمويّة 

 واالهتمام بالعمل, إنشاء دائرة الخدمات االجتماعية والمباني التجارية 

 ,يُعرف عن سموه الدقة في المواعيد, ورعاية النهضة العمرانية , البيئّي  

 ويتصف بالتواضع حيث يحدد, والتزام برنامج عمل يومّيٍّ صارم 

 ,وقتًا للقاء المواطنين لالستماع إلى همومهم وحل مشاكلهم 

 ,فأحبه كل شعبه , وتقديم تمويالت سخيّة لهم دون فوائد 

 ,محقب للشعر واألدب, وكذلك من صفاته أنه هادئ الطباع 

 ........(.ومن هواياته صيد السمك والصيد بالصقور 
  

 ...................................................................ــ ضع فكرة مناسبة هلذا لنص 1

 ــ ما أهم الصفات اليت متيّز هبا صاحب السمو الشيخ خليفة ؟  2
............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 ــ ما سبب حب شعب اإلمارات للشيخ خليفة ؟ 3
............................................................................................... 

 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 ليمـــــة والتعربيــــــــوزارة الت

 ليميةـــمان التعــــنطقة عجــــم
 مؤسسة الحكمة التعليمية 

 اللغة العربية  -:المادة 
  خامسالصف ال
 م   2017/ 2016العام الدراسي 

 دمحم رفعت الصباغ/ أ 
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 : اإلجابة الصحيحة فيما يلي ــ ضع خطًا حتت4

  ــ ينتمي النص السابق إىل فن : 

 املقالج ــ                     ب ــ املسرحية                           أ ــ القصة       

   تدل على ( صاحب اليد البيضاء )ـــ: 

 ج ــ العجز والكسل        ب ــ البطش والظلم                         أ ــ العطاء والكرم            

  ( سطرها التاريخ على جبينه  ) ............. ـــ 

 أ ـــ تعبريٌ حقيقي                                         ب ــ تعبري جمازي
  :ــ استخرج من النص   5 

 ( : .........................................مبادرة ) أ ــ مجع كلمة   

 ( : ........................................التكرب ) لمة  ب ــ ضد ك 

 : ......................................ج ــ  مجعًا مذكرًا ساملًا   
************************************** 

 (املعارف األدبية ــ النص الشعوي :) السؤال التاني 

 :اليت تليها اقرأ األبيات التالية ثم أجب عن األسئلة 

 أغلــى األوطـان أراضيهـــا              وطـن األحـــرار إمــارات 

 كم تفخــر أم ببنيهــــــــــــــا            وطنــي أمي عاشت أمــي 

 بالــروح وبالــدم نفـــديهـــــا                أبناء إمــاراتـــي هيــــــــا

 ـــد؟مَنْ قائــل النشيـــــــــــــ ..................................... 

  ما أغلــى األوطــان عنـدكِ ؟................................... 

  و ...............مب شبه الشاعر الوطن يف األبيــات؟................. 
 ت الصباغدمحم رفع/ أ 
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  وملاذا اختار التعبري األمجـــل :-  

 . وطــن األحـــرار إمــارات 

 .اإلمـــارات وطنــــــــي
...............................................................................................

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي  .

 :ــ الفكرة العامة لألبيات السابقة 

 ج ــ دعوة للحب والتسامح         أ ــ الفخر واالعتزاز               ب ــ احلزن و األسى             

 : إذا تعرض وطنــي للخطــر فأننـــي   -

 ــ أشجع اآلخرين على محايتهج       أترك مهمـة الدفاع عنه للجيش   -ب                 أفـديه حبياتـي   -أ

 ( :  أغلى وارخص ) ــ العالقة بني 

 ج ــ ترادف                                          أ ــ جتانس                         ب ــ تضاد   

 : أسلوب  (  أبناء إمارات)ــ  

 أ ــ تعجب                       ب ــ نداء                                           ج ــ استفهام  

 األبيات تشبيه حدده وبني  أركانه  يف  

 ..............................................التشبيه هو 

 ...........وجهه الشبه -ج    ..........املشبه به ب ــ .......   املشبهــأ 

  :ين دائمًا يف اشتياق لوطينحدد البيت الذي يبني أنــ   

 ............................         ............................    : البيت هو

 دمحم رفعت الصباغ/ أ 
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 :يف اجلملتني اآلتيتني (  جع نسرت)فرِّق معنى كلمة ــ 

 .......................................   نسرتجع ماضهياــ 

 : ......................................... يسرتجع املتسوق البضاعة ــ 
***************************** 

  :ثم أجب عن األسئلة ( اقرأ ما يأتي: املهارات القرائية ب ـ 

أما مفتش املدارس فقد جلس .لريفي دراجته جانبًا وانطلق يبحث عن املدرسة املفقودة وطرح ا) 

يف االخضرار املمتد أمام ناظريه باهيًا  .. واحملصول املاثل أمامه ,جمليًا بصره يف األرض السمراء 

ة ومل تكن مث.وقد تفاوتت درجاته  وظالله حتى إذا المس طرف السماء كان يف أوهاها ..زاهيًا 

وحلقت بعض احلدأ عاليًا يف كسل فيما ,نعقت بعض بومات يف أشجار بعيد ة .. غيمة يف السماء

 . (عربت فوقه عصافري جذىل مرتمنة 

  ـ استخرج من الفقرة السابقة ما يلي                               : 

 .......( :.............تقاربت ) ــ ضد :.............     ـ كلمة مبعنى مبتهجة 

 : ..................ـ كلمة تدل على اللون : .............. ـ كلمة تدل على الصوت 

 ضع عنوانـًا  مناسبًا للفقرة  ................................ 

 ست درجات .                                             اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 (  تعبري جمازي   -تعبري حقيقي  .............. ) مس طرف السماء  حتى إذا ال-  أ

 (   املسرحية  –القصة  –املقال .........................  ) ينتمي هذا النص إىل فن -  ب

 (التزمر  –احلزن  –السعادة ...........    )موقف الريفي من مساعدة املفتش  -  ت
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 مع متنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح

 

 سطر   أملوضوعني التاليني يف حدود عشرة يف أحد امقاال  اكتب -:املهارات الكتابية ـ 

 اإلسالم دين السماحة والعفو يف احلرب والسلم -  أ

إن االحتفال بيوم الشهيد يرسل إشارات قوية ومتعددة للعديد من األطراف يف الداخل واخلارج -  ب

 وأننا لن ننسى هؤالء األبطال الذين ضحوا يف سبيل رفعة الوطن
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

................................................................................. 
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